Nr. 18495 / 10.11.2020

PROIECT
HOTĂRÂREA NR._____/2020
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu
Secuiesc pe trimestrul III /2020

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,
Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului cu privire la
contul execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III /2020
Având în vedere prevederile art.49 alin.(12), art.57 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 88, art.129 alin.(2) lit.b coroborat cu art.129 alin.(4) lit.a, art.139
alin.(3) lit.a și art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu
Secuiesc conform anexelor din Situaţiile financiare pe trimestrul III/2020 în următoarea
componenţă:
- contul de execuţie a bugetului local conform anexelor nr. 1 (anexa nr.12 cf OMFP
1998/2019) şi nr. 2 ( anexa nr.13 cf OMFP 1998/2019), care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre ;
- contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activitătiilor finanţate din
venituri proprii si subvenţii conform anexelor nr. 3 ( anexa nr. 9 cf OMFP 1998/2019) şi nr. 4 (
anexa nr. 11 cf. OMFP 1998/2019), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
municipiului Târgu Secuiesc.

Târgu Secuiesc, la
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Tóth Csilla Enikő
Iniţiator: Primar Bokor Tiberiu

Întocmit: Paizs-Pálkó Gábor
Compartimentul buget contabilitate

Nr. ................./05.03.2019

Nr. 18496 / 10.11.2020

REFERAT DE APROBARE
=======================
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Tg. Secuiesc pe trim.
III/2020

Stimaţi Consilieri!
Având în vedere prevederile art. 49 alin.12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 88, art. 129 alin.(2) lit.b coroborat cu art.129 alin.(4) lit.a, art.139 alin.(3)
lit.a și art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, propun aprobarea
hotărârii privind contul de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe
trimestrul III/2020 conform anexelor nr 1 - 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Primar,
Bokor Tiberiu

Întocmit: Paizs-Pálkó Gábor
Compartimentul buget contabilitate

Biroul economic, buget, contabilitate
Nr. 18497 / 10.11.2020
R A PORT
==========
privind aprobarea contului de execuţie a
bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2020
Ţinând cont de prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, vă prezint contul de execuţie la data de
30.09.2020
Potrivit contabilității de angajamente, veniturile încasate reprezintă impozite, taxe,
contribuții și alte sume de încasat potrivit legii, precum și pretul bunurilor vândute si a serviciilor
prestate. Veniturile au fost inregistrate in contabilitate pe baza declaratiei de impunere ,
documente care atesta crearea dreptului de creanta.
Prevederi
bugetare
anuale

Prevederi
bugetare
trimestriale
cumulate

Incasari

%

Venituri totale din care:

58.766.140

46.189.310

33.167.123

72%

Venituri proprii, din care

36.410.860

30.317.810

26.574.278

88%

Cote si sume defalcate din
impozitul pe venit

21.887.000

17.680.750

15.026.375

85%

Sume defalcate din TVA

8.196.500

3.768.900

3.695.400

98%

993.380

993.380

993.380

100%

6.000

6.000

6.000

100%

6.444.270

5.438.090

1.642.349

30%

187.000

187.000

161.999

87%

6.528.130

5.478.130

93.717

2%

Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Subventii primite de la bugetul
de stat
Subventii primite de la bugetul
judetului pentru plata drepturilor
de care beneficiaza copiii cu
cerinte educationale speciale
integrati in invatamantul de masa
Sume primite de la UE

Cheltuielile bugetului local s-au efectuat în proportie de 57 % față de creditele bugetare
trimestriale cumulate în anul 2020

Întocmit: Paizs-Pálkó Gábor
Compartimentul buget contabilitate

Credite
bugetare
anuale

Credite
bugetare
trimestriale
cumulate

Plati

%

Cheltuieli totale, din care:

62.524.060

49.947.230

28.576.658

57%

Autoritati publice si actiuni
externe

5.967.800

4.789.070

4.189.143

87%

502.600

406.250

324.433

80%

160.000

132.000

111.000

84%

1.129.400

912.750

748.642

82%

Invatamant

9.394.820

7.673.320

2.829.315

37%

Sanatate

8.983.410

7.915.560

1.920.799

24%

Cultura, recreere si religie

8.937.370

6.998.450

5.295.365

76%

Asigurari si asistenta sociala

5.151.970

3.962.950

3.662.093

92%

Locuinte, servicii si dezvoltare
publica

7.238.330

5.544.050

3.074.668

55%

Protectia mediului

3.773.200

3.095.660

2.192.436

71%

861.950

638.500

529.926

83%

10.376.210

7.841.570

3.691.454

47%

47.000

37.100

7.384

20%

Alte servicii publice generale
Tranzactii privind datoria publica
si imprumuturi
Ordine publica si siguranta
nationala

Agricultura, silvicultura,
piscicultura si vanatoare
Transporturi
Alte actiuni economice

Din contul de executie al bugetului local rezultă un excedent de 4.590.465 lei, diferență
dintre veniturile încasate și plăți efectuate.
Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate și excedentul anilor
precedenti. Plăţile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar.
Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în conformitate cu destinaţia aprobată
prin buget.
Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificaţiei economice, după natura şi
efectul lor economic şi conform clasificaţiei funcţionale după destinaţia lor în baza activităţii şi
obiectivele ce au definit necesităţile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale
privind modul de utilizare a creditelor.
Creditele deschise şi plăţile nete de casă efectuate pe capitole şi subcapitole ale clasificaţiei
bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

În

perioada

analizată au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea şi conducerea
Întocmit: Paizs-Pálkó Gábor
Compartimentul buget contabilitate

contabilităţii s-a făcut în baza Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate,
realitate, regularitate și oportunitate a operaţiunilor înscrise în documentele justificative certificate.
Contul de execuţie a instituţiilor cu venituri proprii:
VENITURILE INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII Trim III 2020

Venituri totale
Venituri proprii
Subventii
Donatii si
sponsorizari

FINANTATE

Prevederi
bugetare
anuale
37.017.910
19.000.410
17.627.000

Prevederi
bugetare
trimestriale
28.867.370
14.649.870
13.827.000

Incasari

%

25.826.623
13.572.583
11.863.540

89%
93%
86%

390.500

390.500

390.500

100%

CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII Trim III 2020
Credite
Credite bugetare
bugetare
trimestriale
Plati
%
anuale
cumulate
Cheltuieli totale,
din care:
Invatamant
Sanatate

37.730.890

29.580.350

24.943.482

84%

1.607.610

1.387.070

532.402

38%

36.123.280

28.193.280

24.411.080

87%

În temeiul art. 88, art. 129 alin.(2) lit.b coroborat cu art.129 alin.(4) lit.a, art.139 alin.(3)
lit.a și art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, propun aprobarea
hotărârii privind contul de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe
trimestrul III / 2020 conform anexelor nr 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Contabil
Paizs-Pálkó Gábor

Întocmit: Paizs-Pálkó Gábor
Compartimentul buget contabilitate

